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OS PROJETOS PERDEDORES

1921

PARTICIPAÇÃO AO LONGO DO TEMPO
Heitor da Silva Costa
Carlos Oswald
Heitor Levy
Albert Caquot
Paul Landowski
Pedro Fernandes Vianna

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

Abaixo-assinado (18-2-1922)
A Arquidiocese do Rio consegue a permissão 
para a obra, após o presidente Epitácio Pessoa 
receber um abaixo-assinado com 20 mil nomes

Pedra fundamental (4-10-1922)
Cerimônia eclesiástica no alto do 
Corcovado abençoa o rochedo

Círculo Católico
(20-3-1921 a 22-5-1921)
É definido o local e realizada a concorrência 
em que o projeto de Silva Costa venceu

Semana do Monumento (2-9-1923)
Campanha nacional para arrecadar fundos 
termina obtendo somente a metade do necessário
Críticas durante a campanha (6-9-1923)
O projeto é exposto na Chapelaria Watson, na 
esquina da Rua do Ouvidor com a Avenida Rio 
Branco, recebendo críticas, em especial de Flexa 
Ribeiro, professor da Escola Nacional de Belas 
Artes, que publicou um artigo no jornal “O Paiz”

Primeira viagem à Europa (10-3-1924)
Silva Costa viaja para a Europa com o projeto 
definido, os desenhos de Oswald e uma maquete

Trabalho na Europa (1924 a meados de 1926)
Silva Costa contrata a firma francesa de cálculo 
estrutural Pernald Considère et Caquot, de Albert 
Caquot, e o escultor francês Paul Landowski para 
esculpir duas maquetes (1m e 4m de altura) e os 
moldes da cabeça e das mãos em tamanho real

Início das obras (Meados de 1926)
São iniciadas as obras com os engenheiros 
Heitor Levy (encarregado geral) e Pedro 
Fernandes Vianna (parte fiscal) 

Ocorrem as modificações (fim de 1923)
O cardeal Sebastião Leme pede que Silva 
Costa modifique o projeto. Após estudos
de visibilidade, o engenheiro trabalha 
novamente com Carlos Oswald, e o Cristo 
perde a cruz e o globo, ficando com os 
braços abertos em formato de cruz e a 
cabeça levemente inclinada

Março

Maio

Agosto

Setembro

Fevereiro

Outubro

Março

Meados

Julho

Outubro

Semana Nacional do Cristo Redentor (4-10-1931)
Uma semana de celebrações nas igrejas do Rio 
Inauguração (12-10-1931)
O arcebispo dom Sebastião Leme inaugura o 
monumento, com a presença de Getúlio Vargas, 
então chefe do governo provisório, ministros, 
personalidades e representantes do episcopado

Inauguração: Getúlio Vargas (o segundo da esquerda 
para a direita) e o cardeal Sebastião Leme (ao centro) 

Cabeça
É oca, como o corpo, e pesa 
30 toneladas. No alto, há 
um tampão circular para 
manutenção e uma coroa de 
espinhos metálica, que 
funciona como para-raios

Para-raios
Existe uma linha de 
para-raios em cada braço, 
interligada à coroa de 
espinhos na cabeça

Mãos
São sólidas. 
Cada uma pesa 
8 toneladas

Chagas
Nas mãos estão 
esculpidas as marcas 
da cruxificação de 
Jesus Cristo

Coração
Única parte visível por 
fora e por dentro, ele é 
todo revestido em 
pedra-sabão. Heitor 
Levy depositou no seu 
interior uma garrafa 
contendo um 
pergaminho com a 
árvore genealógica
de sua família

Vestimenta
Foi toda modelada 
em argamassa no 
próprio local. Sua 
espessura varia de 
6cm a 10cm no 
tronco e de 12cm 
a 16cm na cabeça

Escadas
Existem no interior 
estreitas escadas 
metálicas que 
permitem o acesso 
até o 10º platô

Pés
São descalços. 
Parte não visível 
por quem anda 
em torno do 
monumento

Capela de Nossa
Senhora Aparecida
No pedestal existe 
uma pequena capela. 
Na parede atrás do 
altar, há uma imagem 
de Nossa Senhora 
Aparecida. O Cristo foi 
inaugurado no dia da 
padroeira do Brasil

Entrada
O acesso é feito 
pela lateral e tem 
cerca de 1,60m 
de altura. 

Braços
Uma pessoa tem de ficar 
curvada ou agachada para 
andar ali. Existem dois 
tampões em cada braço, 
usados para manutenção

Ventos
Cada braço tem uma área de 
88m2. O Cristo foi projetado 
para resistir a ventos de até 
250km/h, quatro vezes 
superior à média registrada no 
Rio na época da construção

Coroa de
espinhos

Tampão

Tampão

Tampão

Por dentro, o Cristo é oco e não 
foi feito para visitação. Seu 
interior é usado apenas por 
equipes de manutenção. Tem 4 
pilares, 12 platôs e pesa 1.145 
toneladas. Sua altura equivale a 
um prédio de 13 andares

COMO UM PRÉDIO 28m

38m

8m

30m

9m

Entrada

Cúpula

Altar

Maquete recusada por ter 
vestimenta rebuscada e de 
difícil execução no Corcovado

A maquete do projeto de Morales de 
Los Rios, apelidado de bolo de noiva
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PRIMEIRO PASSO: encontrar o eixo
Na sala Cercle des Maçons et Tailleurs de Pierre, cedida pelo padre 
jesuíta D’Armailhacque e localizada no Boulevard Saint-Germain, 
uma equipe de engenheiros e arquitetos trabalhou com prumo
(peso triangular), buscando o eixo central (ponto 0,0) da maquete
de 4 metros de altura. Esse centro seria o mesmo que eles cravariam
no alto do Corcovado para a construção. Além do ponto 0,0,
eles fizeram uma projeção planificada da maquete 

Eixo central

Projeção
planificada

Prumo
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Heitor da Silva Costa (sentado) e sua equipe em Paris

Vista aérea do canteiro com o Chapéu do Sol à frente

Ao conceber o segundo 
projeto, Silva Costa 
classificou a obra como um 
trabalho de engenharia 
(estrutura interna), 
arquitetura (a vestimenta) e 
escultura (moldes das mãos 
e cabeça), nessa ordem de 
importância. Daí tantos 
colaboradores diferentes

O PRINCIPAIS
PERSONAGENS
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Estátua da

Bavaria
19 metros

Alemanha (1850)

São Carlos
Borromeu
23 metros

Itália (1698)

Estátua da
Liberdade
46 metros
EUA (1886)

Cristo
redentor

30 metros
Brasil (1931)

O PORQUÊ DO CONCRETO ARMADO
Na época, a construção em armação metálica era mais cara 
e de maior gasto com manutenção em relação ao concreto 
armado. O Cristo custou 2.500 contos de réis. Já a Estátua 
da Liberdade (que é em metal), 60 mil contos de réis
TAMANHO SEM
CONTAR A BASE

Inclusão do coração (em 1929)
O cardeal Sebastião Leme pede a Silva Costa que 
seja incluído no Cristo o Sagrado Coração de Jesus

Nova companha (julho de 1929)
Na primeira semana de julho, acontece a segunda 
campanha nacional de arrecadação de fundos

Heitor da Silva Costa
25-7-1873 a 21-4-1947

O engenheiro foi autor e 
executor do projeto. Entre 
suas obras está a Catedral 
de Petrópolis 

Heitor Levy
6-6-1876 a 3-3-1950

O engenheiro foi mestre 
geral da obra. Era o braço 
direito de Silva Costa no 
canteiro do Corcovado

Dom Sebastião Leme
20-1-1886 a 17-10-1942
O cardeal iniciou seu 
episcopado após a escolha 
do projeto. Foi o principal 
incentivador da construção

Albert Caquot
1-7-1881 a 28-11-1976

Um dos maiores 
engenheiros da metade do 
século XX. Era especialista 
em concreto armado

Carlos Oswald
18-10-1882 a 13-2-1971
Pintor e gravador, foi 
professor do Liceu de Artes 
e Ofícios. Foram deles os 
desenhos do Cristo

Pedro Fernandes Vianna
3-9-1871 a 25-12-1942

Foi o engenheiro fiscal do 
projeto. Auditou as contas 
e foi interlocutor direto da 
Igreja no canteiro de obras

Maximilien Paul Landowski
1-6-1875 a 31-3-1961

Escultor. Além do Cristo, 
colaborou na decoração do 
Palácio do Rio Grande do 
Sul, em 1913 

Desenho
intermediário até o

projeto atual

Adolpho Morales
de Los Rios
Uma capela com 51m de 
altura, com quatro lados e 
arcos ornamentados. Em 
cima, um cristo de braços 
abertos sobre um globo

José Agostinho Reis
Uma cruz sobre uma 
capela de 10m, em estilo 
ogival, com quatro 
imagens (Sagrado 
Coração de Jesus, 
Imaculada Conceição, São 
José e São Sebastião)

AS ETAPAS DO TRABALHO EM PARIS

Além das marcações nos 
planos horizontais e verticais, 
também foram feitas 
marcações laterais em ambos 
os sentidos, que formam 
retângulos de 5cm por 10cm

1 Cada retângulo esquadrinhado 
e mapeado, quando ampliado 
no canteiro de obras, 
correspondia a um espaço 
real de 35cm de largura por 
70cm de altura

2

SEGUNDO PASSO: o gabarito das plantas
Com o centro da maquete e a projeção horizontal, a equipe desenhou 
um gabarito em papel quadriculado, que serviria de base para as 
plantas. Nesse gabarito foi possível determinar a posição exata dos
4 pilares, possibilitando ao escritório de Caquot iniciar o cálculo 
estrutural. A equipe começou o trabalho de quadriculação da forma 
externa da maquete, excluindo a cabeça e as mãos. Esse mapeamento 
possibiltaria a modelagem da vestimenta no alto do Corcovado

Processo de quadriculação
Silva Costa deixou registrado que sua equipe cortou a maquete a 
cada 10cm, em planos horizontais (no corpo) e verticais (nos 
braços). Na época não havia tecnologia para isso e, provavelmente, 
foi utilizado material flexível, como arame, para circundar a maquete

TERCEIRO PASSO: as plantas
A forma obtida de cada arame retirado da estátua era repassada
para uma planta quadriculada em escala. Quando essas plantas eram 
postas juntas, formavam uma imagem tridimensional da maquete do 
exterior. Tudo isso sem o auxílio de computador, como seria feito hoje.
O serviço foi executado por cinco equipes, de dois desenhistas cada, 
e resultou em 16 quilômetros de plantas

QUARTO PASSO: determinações finais da estrutura
Utilizando essas plantas, os engenheiros conseguiam determinar 
qualquer ponto a partir do marco 0,0. Com esse recurso, eles 
conseguiram marcar a posição exata dos vergalhões, que coincidiam 
com os planos horizontais e verticais, passavam no interior da parede 
da vestimenta e eram fixados nos pilares. Assim, o escritório de 
Caquot conseguiu se aprofundar no cálculo estrutural definitivo
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Altura
Maquete: 10cm
Monumento: 70cm

Largura
Maquete: 5cm
Monumento: 35cm

Cercle des Maçons
et Tailleurs de Pierre

R.des Chantiers, 7
Pernald

Considère & Caquot
R. Armand Moisant, 8

Ateliê de  Landowski
R. Max Blondant, 14
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CAPELA

PEDESTAL

Entrada

O projeto original de
Heitor da Silva Costa:
Cristo sobre um pedestal 
formado por uma capela, 
na mão esquerda uma 
cruz apoiada ao 
chão e, na mão 
direita, um globo

Maquete de
4 metros

10º platô

DOMINGO, 9 DE OUTUBRO DE 2011
O GLOBO

PARTE INTEGRANTE DO CADERNO ESPECIAL CRISTO REDENTOR 80 ANOS


